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Válság, jog, állam

A 2008-ban kipattant ún. hitelezési válság, ami alapvetQen az amerikai másodlagos jel-
záloghitel-piaci válság nyomán vált mindenki számára közvetlenül érzékelhetQvé, a nyu-

gati gazdaság, a nyugati élet- és gondolkodásmód mélyebb ellentmondásaira irányította 
a figyelmet. A válság elhúzódásával ugyanis egyre inkább világossá vált, hogy a bajokat 
nem pusztán szezonális jelenségek idézték elQ, hanem a válság a legnagyobb valószín_-

ség szerint strukturális jelleg_. Ez azonban szükségessé tette azt is, hogy újra vizsgálat 
tárgyává váljon az állam és a gazdaság, a jog és a gazdaság kapcsolata, a szabályozás 
lehetQségeinek és újabb módjainak kérdése. Ebben az összefüggésben igen idQszer_ tehát 
Visegrády Antal és Kondorosi Ferenc Az állam és a jog természetrajza válság idején cím_ 
kötete, amely elméleti keretbe ágyazva veszi sorra a válság során felszínre került legége-

tQbb társadalmi problémák jog- és államelmélet szempontjából releváns vonatkozásait.
A könyv Joguralom válságban címet viselQ elsQ nagy egysége elöljáróban igen alaposan 

és polemikusan járja körül a jogállam fogalmát és jelenségét, utalva nem csupán az angol, 
a német és a francia jogirodalomban bevett értelmezésekre, de kritikailag bemutatva a 
jogállam formai és tartalmi vonatkozásairól vallott közkelet_ nézeteket is. Kitér a jog-

uralom nemzetközi szint_ erQsítésének lehetQségeire és nehézségeire, a szupranacionális 
szervezetek m_ködésével összefüggQ ellentmondásokra, valamint a nemzetközi együtt-
m_ködés és szabályozás hatékonyságának problematikájára. A joguralom és a gazdaság 
összefüggésében rámutat arra a körülményre is, hogy míg az emberi és szociális jogok 
érvényre juttatása a célkit_zés szintjén markánsan jelen van az államok nemzetközi dis-

kurzusában, addig a multinacionális vállalatok sajátos profitérdekei – ugyancsak nemzet-
közi szinten – e célok maradéktalan megvalósulása ellen hatnak. A képet pedig tovább 
színezi az államok közötti gazdasági verseny, ami adott esetben a nemzetközi szinten tett 
deklarációkkal ellentétben az emberi és szociális jogok operatív érvényesülésének rová-

sára igyekszik elQnyt biztosítani a profittermelésnek az adott állam versenyképességének 
elQmozdítása érdekében. Külön fejezet foglalkozik a nemzetközi kapcsolatok kérdésével 
utalva arra is, hogy a ‚90-es évek ideológiájával és optimista várakozásaival szemben nem 
látszik igazolódni a kapitalizmus és a demokrácia egymást feltételezQ doktrínája, ugyanis 
a gazdasági növekedés a válság idQszakában éppen azokban a keleti gazdaságokban ma-

radt fenn, amelyek berendezkedésükben nem azonosíthatók a nyugati típusú demokráci-
ákkal. A jogbiztonság és a humán-biztonság kérdését tárgyaló fejezet gyakorlati oldalról 
ad adalékokat ahhoz a régi problematikához, ami olykor a jog formális és funkcionális 
értelmezése közötti polémiában exponálódik. Hangsúlyozza továbbá, hogy az államok 
biztonságának kérdésérQl a hangsúly fokozatosan az emberek biztonságának kérdésére 
helyezQdik, ami azonban szoros összefüggésben áll a globális biztonsági kihívásokkal.

Az állam hagyományos fogalma és küldetése cím_ nagy fejezet precíz államtudományi 
alapvetés és történeti kitekintés kontextusában veszi sorra az államelmélet olyan kitün-

tetett problémáit, mint a szuverenitás, az állam funkcióinak kérdése, az államforma és a 
kormányforma fogalma, a liberális, a jóléti és a totális állam, valamint a jogállam. A kötet 
ezen alapos elméleti bevezetést követQen tér rá harmadik nagy fejezetében a szuverenitás 
21. századi kihívásaira. Helyesen mutat rá a kötet e körben arra is, hogy a szuverenitás 
egyes elemeinek átruházása fejében az államok más államok szuverenitásának „bizonyos 
elemeit” kapják cserébe.
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A negyedik és ötödik nagy egység a gazdaság és a politika kérdéseivel foglalkozik, 
mégpedig a nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerében. Hangsúlyozza a gazdasági 
tényezQknek a biztonsági rendszerre gyakorolt hatását, egyúttal szemléletesen világítja 
meg a biztonsági igények és a jóléti társadalmak „szociális dömpingje” között feszülQ 
ellentmondásokat. Receptet természetesen a kötet sem tud adni a válságból való kilába-

lásra, azonban helyesen ismeri fel, hogy továbbra sem mondhatunk le több tényezQ, tehát 
a társadalmi igazságossággal, a szociális biztonsággal, a versenyképességgel, valamint 
demokráciával összefüggQ elvek együttes érvényesítésérQl.

A hatodiktól a nyolcadik nagy fejezetig tartó egységek az emberi egészséggel kapcso-

latos problémáknak szentelnek kitüntetett figyelmet, valamint annak a kérdésnek, hogy 
az államnak a mai kor viszonyai között milyen hatékony eszközei lehetnek a szegénység 
és a betegség elleni küzdelemben. Elöljáróban a kötet igyekszik az egészség fogalmát 
megragadni, történeti kontextusban vizsgálva mind az egészséggel kapcsolatos nézeteket, 
mind a táplálkozás koronként változó szokásait, mind pedig azt a gondolkodási keretet, 
amelyben az egészségrQl való nézetek megjelennek. Igen helyesen hívja fel a figyelmet 
a vallási elQírásoknak az egészség kérdésével való összefüggésére is. Ezt követQen tér 
rá az egészség problematikájának a modern, szekularizált világban való megjelenésére, 
a társadalmi változásoknak az egészségre gyakorolt hatására. Nemzetközi kitekintésben 
veszi szemügyre a várható élettartam kérdéskörét, rámutatva mindazon globális egyenlQt-
lenségekre is, amik az életkilátásokat illetQen az egyes társadalmak összehasonlításában 
megfigyelhetQk.

A kötet a szegénység kérdéskörét az emberi jogok problematikájával szoros összefüg-

gésben tárgyalja. Helyesen ismeri fel, hogy a különbözQ segélyprogramok szükséges, de 
távolról sem elégséges eszközei a szegénység elleni globális erQfeszítéseknek. Utóbbiak 
sikeréhez ugyanis a kereskedelempolitikának kell új irányokat szabni. A kötet a szegény-

ség kérdését egyúttal a fertQzQ betegségekkel együttesen tárgyalja, rámutatva a védekezés 
gazdasági feltételeire, a szegény országok fokozott kiszolgáltatottságára is.

A kötet kilencedik nagy egysége a jog hatékonyságának kérdését elemzi. E fejezet 
egyúttal megvilágíthatja számunkra, hogy az állami törekvések mennyiben lehetnek al-
kalmasak, illetve alkalmatlanok a válsággal összefüggQ problémák hatékony kezelésére. 
A jog hatékonyság mérésének elméleti problémái cím_ fejezet igen érdekfeszítQen és 
alaposan tárgyalja a jogalkotói elképzelések és várakozások, valamint azok teljesülésének 
kérdéskörét. Külön izgalmasak a kísérleti jogalkotásra, valamint az ún. idQtörvényre vo-

natkozó részek, amelyek hazai körülmények között is megfontolásra érdemesek lehetnek. 
A jog hatékonyságának mérésével kapcsolatos kérdések jelentQs mértékben a gazdasági 
jelleg_ szabályozással, vagy a szabályozás gazdasági vonatkozásaival összefüggésben 
exponálódnak a kötetben, azonban a könyvben teret kap mind a bírói jogalkalmazás ha-

tékonyságának problémája, mind pedig a jogtudatra vonatkozó mérések kérdésköre is. 
Utóbbi a jogról való gondolkodás hazai változásairól való tudásunkhoz ad hozzájárulást, 
ami azért is különösen értékes, mert egy társadalmi–gazdasági–jogi paradigmaváltás idQ-

szakának folyamatában válik értelmezhetQvé a társadalom, kitüntetetten a fiatal értelmisé-

gi jelöltek vélekedése, e vélekedés változása a társadalomirányítás egy igen markáns esz-

közérQl. A kötet e fejezete Eugen Ehrlich nyomán igen helyesen mutat rá arra, a sokszor 
talán nem kellQen méltányolt igazságra, hogy a tudomány a módszerek sokszín_ségén 
alapulva magát az igazságot kell, hogy keresse, nem pedig megszokott praxisok alapján 
reprodukálnia önmagát.

A kötet tizedik nagy egysége a jog kulturális összefüggéseit veszi vizsgálat alá. 
Szemléletesen tárgyalja az emberi jogokkal kapcsolatos elképzelések kultúránként 
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való sokszín_ségét, rámutatva az emberi jogok eszméjének történeti jellegére is. 
Szükségképpen merülnek fel e fejezetben a jog és az erkölcs kapcsolatának kérdései, és a 
kötet igen mértéktartóan tesz bizonyos distinkciót az emberi jogok nyugati értelmezése, 
és a jog erkölcsi alapjai között. Ezen a helyen utalok arra, hogy a legutóbbi évek kuta-

tásában mind nagyobb szerepet kap a jog kultúra alapú kutatásán kívül a jog evolúciós 
szempontú vizsgálata is, ami talán hozzásegíthet ahhoz, hogy az eddigieknél még világo-

sabban lássuk a különbözQ kultúrák jogi gondolkodása közötti különbségek és hasonlósá-

gok mélyebb okait. A kötet e fejezete azonban mindenképpen precízen, korrekten és kellQ 
árnyaltsággal írja le az emberi jogokkal kapcsolatos, globálisan eltérQ felfogások termé-

szetét, így méltó módon zárja ennek az értékes és gazdag kötetnek a gondolatmenetét.

(Visegrády Antal – Kondorosi Ferenc: Az állam és a jog természetrajza válság idején. 
Pécs, 2013, Harthmedia,196 p.)


